Meno:
Adresa:
__________________________________________________________________________
SEPEA, s.r.o.
Púpavová 2
900 27 Bernolákovo
IČO: 46776761

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Dole podpísaná/podpísaný .......................................................................................................................................................
udeľujem týmto súhlas podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) spoločnosti SEPEA, s.r.o. sídlom Púpavová 2, 900
27 Bernolákovo, IČO: 46 776 761, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka č. 83060/B, (ďalej len ako „SEPEA, s.r.o.“) so spracúvaním mojich osobných údajov
uvedených v objednávke tovaru od spoločnosti SEPEA, s.r.o. (meno a priezvisko, adresu bydliska, email, telefónne číslo), ako aj údajov nevyhnutných na správne vyhodnotenie testu potravinovej
intolerancie (test FOOD PRINT®). Vyhlasujem že mnou uvedené osobné údaje sú správne a pravdivé.
Tento súhlas udeľujem na dobu potrebnú na vybavenie objednávky, maximálne však na dobu 1 roka
odo dňa doručenia objednávky tovaru spoločnosti SEPEA, s.r.o.
Práva osoby, ktorej osobné údaje (dotknutá osoba) sa spracúvajú v súlade s čl. 13 nariadenia
európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej aj ako „nariadenie GDPR“) a zákonom
č. 18/2018 Z. z. a sú uvedené v prílohe tohto súhlasu.
Súhlasím s tým, aby mi spoločnosť SEPEA s.r.o. zaslala výsledky testovania krvi spôsobom označeným v
dokumente “Žiadosť o vyšetrenie vzorky – FORMULÁR”. Pokiaľ som označil viac spôsobov oznámenia
výsledkov, má SEPEA, s.r.o. právo vybrať si ktorýkoľvek z nich. Súhlasím s tým, aby SEPEA, s.r.o. po
realizovaní testu vzorky krvi túto vzorku zlikvidovala v súlade s predpismi upravujúcim nakladanie s
odpadmi.
V .............................................................., dňa .............................................
...........................................................................
podpis dotknutej osoby

Príloha:
Poučenie o právach dotknutej osoby podľa nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z.

Poučenie o právach dotknutej osoby podľa nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z.
1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa
SEPEA, s.r.o. sídlom Púpavová 2, 900 27 Bernolákovo, IČO: 46 776 761, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 83060/B.
2. Účel spracúvania a právny základ
Vaše osobné údaje spracúvame v informačnom systéme za účelom vybavenia objednávky, dodanie
tovaru – teda splnenie podmienok zmluvy.
3. Identifikácia príjemcu
S výnimkou prípadov, keď to vyžadujú platné zákony, neodovzdáme tieto informácie príjemcom, ani
tretej strane (okrem strany uvedenej nižšie) bez vášho dovolenia.
4. Prenos osobných údajov
Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do iných krajín, okrem Spojeného kráľovstva
Veľkej Británie a severného Írska za účelom vyhodnotenia testov FOOD DETECTIVE™ a FOOD PRINT®.
Vaše osobné údaje budú spracúvané výlučne prevádzkovateľom na území Slovenskej republiky a v
Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a severného Írska.
5. Doba uchovávania
Vaše osobné údaje sú spracúvané na čas nevyhnutný na vybavenie objednávky, maximálne však na dobu
1 rok odo dňa doručenia objednávky.
Dokumentácia, obsahujúca osobné údaje je po uplynutí doby uloženia alebo ak sa na ňu neviaže zákon č.
395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov fyzický zlikvidovaná.
6. Poučenie o právach dotknutej osoby
Vo vzťahu k Vašim osobným údajom môžete uplatniť nasledujúce práva:
a)
vyžiadať si informácie o Vašich osobných údajoch spracúvaných prevádzkovateľom a tiež právo
na prístup k Vašim osobným údajom,
b)
požadovať opravu Vašich osobných údajov, ak sú nesprávne alebo neúplné,
c)
požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov (po splnení podmienok stanovených
právnymi predpismi),
d)
požadovať vymazanie Vašich osobných údajov získané na základe tohto súhlasu,
e)
byť oboznámený s opravou alebo vymazaním Vašich osobných údajov,
f)
na prenos osobných údajov Vám alebo inej osobe v bežne používanom a strojovo čitateľnom
formáte (po splnení podmienok stanovených právnymi predpismi),
g)
kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, bez toho aby to malo vplyv na
zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu,
h)
kedykoľvek máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, bez toho aby to malo
vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred namietnutím; po uplatnení tohto práva Vaše
osobné údaje nebudú spracúvané v informačnom systéme.
V prípade, keď sa domnievate, že spracovaním osobných údajov dochádza k porušeniu Vašich práv
podľa nariadenia GDPR alebo zákona č. 18/2018 Z.z., máte právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu
osobných údajov, na adrese Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava - Ružinov.
Poskytovanie Vašich osobných údajov nie je zákonnou povinnosťou ale je nevyhnutné na plnenie
zmluvy.

